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 8112لسنة ( 1)التنفيذ امانة رقم  بأسلوبحول تعليمات تنفيذ االعمال  ورشة عمل

في إطار نشاطات الدائرة القانونية في وزارة التخطيط في متابعة األثر التشريعي  -

للتعليمات التي تصدر عنها الى الجهات المنفذة وبهدف التواصل والتنسيق مع تلك 

عمل حول تعليمات  تسهيل تنفيذ هذه التعليمات فقد عقدت هذه الدائرة ورشةالجهات في 

 8112/  18/ 11 – 12خالل يومي  8112لسنة ( 1)تنفيذ االعمال باسلوب التنفيذ امانة رقم 

من مالكات جامعة بابل المعنيين بتعليمات  كبيرحيث حضرها عدد  محافظة بابل/ جامعة بابل  –

( الهندسية والحسابية والمالية والرقابية)من المالكات والتنفيذ امانة  بأسلوبتنفيذ االعمال 

ً تم خالل باإلضافة الى االختصاصات االخرى  حيث تم تقديم الورشة وفق المنهاج المعد مسبقا

اليوم االول شرح احكام التعليمات مدار البحث كذلك تقديم تعريف المصطلحات الواردة فيها 

في هذه  المشاركين ذواتالمجال لل ورشة سلفاً، وفي اليوم الثاني تم اتاحةوحسب المنهاج المعد لل

لطرح اسئلتهم واستفساراتهم وكذلك المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم خالل تنفيذ  الورشة

أشاد  وفي ختام الورشة.والتي تم اجاباتها من قبل المحاضرين االعمال وفق اسلوب التنفيذ امانة

الحاضرون بدور هذه الدائرة ووزارة التخطيط في إيصال وتوضيح التعليمات مدار البحث ومن 

لدى مقابلته رئيس جامعة بابل خالل اإلجابة على االستفسارات التي وجهت خاللها وقد ابدى 

 شكره وتقديره لحضور مالكات هذه الدائرة والجهود التي تم بذلها لشرح التعليماتلفريق العمل 

 .واالجابة على االستفسارات
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 2112/لسنة( 1)تعليمات تنفيذ االعمال بأسلوب التنفيذ امانة رقم جدول اعمال ورشة 

 في جامعة بابل 11/12/2112ولغاية  12/12للمدة من 
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